


واتجهیزات تولید محتپیشنهاد 



اعضاي سـایت  vipاین فایل یک محتواي رایگان نیست و براي بخش 

دریک و یا شرکت کنندگان دوره هـاي آموزشـی کـه بهـاي آن را     

ران قرار پرداخته اند تهیه گردیده است ممنونم که آن را در اختیار دیگ

.نمی دهید و براي آموزش و پیشرفت سالم ارزش قائل هستید

ـ    ی این محتوا داراي حق ثبت مالکیت معنوي می باشـد و هرگونـه کپ

اشـد  برداري و انتشار غیر مجاز آن از نظر شرعی و قانونی مجاز نمی ب

بسـته  افرادي که به صورت گسترده مبادرت به انتشار محتویـات ایـن  

.آموزشی داشته باشند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت



اهمیت استفاده از تجهیزات تولید محتوا

یـت مـی   امروزه براي کسب و کارهاي موفق ثابت شده که تولید محتوا از نوع با کیف
.تواند فروش را دگرگون کند

اهی کرد و با استفاده از محتواي با کیفیت می توان در عرصه فروش و بازاریابی پادش
حقیـق و  براي اثبات این موضوع با کمـی ت . از تمام رقباي خود در این زمینه برتر بود

ـ  ال بررسی صفحات اجتماعی و وب سایت برندهاي موفق متوجه می شوید مدام در ح
.تولید محتواهاي مختلف هستند که تعامل با مخاطب را شکل می دهد

.در ادامه برخی از ابزار مناسب را معرفی خواهیم نمود





دوربین-1

کنیـد بایـد   مطمئنا مهم ترین تجهیزاتی که نیاز دارید دوربین است اما قبل از اینکه اقدام به خرید دوربـین 
و می توانید از هر دوربینی که تواناییبروید DSLRبدانید که نیازي نیست به سراغ خرید گران ترین دوربین 

.دارد استفاده کنید (1080pحداقل (ضبط ویدیو با کیفیت 
و DSLRدوربین هاي فیلمبرداري و یا حتی وبکم هاي با کیفیت براي شروع کافی هستند امـا دوربـین هـاي   

ه می خریـد، بـه   به یاد داشته باشید که نوع دوربینی ک. بدون آینه نیز یک سرمایه گذاري خیلی خوب هستند
عرفی خواهیم در ادامه انواع دوربین هایی که می توانید استفاده کنید را م. شدت به محتواي شما بستگی دارد

.کرد



ـ    اص بـراي  دوربین هاي فیلمبرداري بهترین گزینه براي تولید محتواي ویدیویی هستند زیرا بـه صـورت خ
هسـتند و  عالوه بر این خیلی از دوربین هاي فیلمبرداري مدرن کوچک و سبک. فیلمبرداري طراحی شده اند

.قیمت خیلی خوبی هم دارند که می توانید در شرایط مختلف از آن ها استفاده کنید

HMX-F810دوربین فیلم برداري سامسونگ مدل 

CMOS:حسگرنوع 
مگاپیکسل و بیشتر12:محدوده دقت حسگر

HD:رزولوشن فیلم
بزرگنماییبرابر 60تا 40:محدوده زوم

میلیون تومان2کمتر از : حدود قیمت 



ـ   تفاده تلفون هاي هوشمند این روزها از دوربین هاي با کیفیت مطلوب برخوردارند و به دیلی راحتـی در اس
.محبوبیت باالیی داررند

مکسپرو ۱۲آیفون 

HDRقابلیت عکاسی 
مگاپیکسل مگاپیکسل12

SLدوربین + مگاپیکسلی 12دوربین | دارای دو دوربین سلفی 

تومانمیلیون 32: حدود قیمت 

Mi 11 Lite 5G

گیگابایت128:حافظه داخلی
بزرگتراینچ و 6.0:بازه ی اندازه صفحه نمایش

مگاپیکسل16با رزولوشن  (Wide(دوربین از نوع عریض 

تومانمیلیون 10: حدود قیمت 



اکشندوربین 

کـاس هـا و   این دوربین ها بـراي ع . دوربین هاي اکشن کوچک ترین و پرکاربردترین دوربین هاي دنیا هستند
ناسـب  فیلمبردارهایی که می خواهند در طول سفر خودشان به صورت مداوم عکاسی و فیلمبرداري کننـد م 

زیـادي  دوربین هاي اکشن با وجود سایز کوچک کیفیت خیلی خوبی دارند و به همین خاطر افـراد . هستند
براي تولید محتواي ویدیویی از این دوربین ها استفاده می کنند

Mi 11 Lite 5G

CMOS:نوع حسگر
مگاپیکسل12تا 6:محدوده دقت حسگر

4K:رزولوشن فیلم
برابر بزرگنمایی10تا :محدوده زوم

تومانمیلیون 10کمتر از : حدود قیمت 



DSLRدوربین 

ــا کیفیتــی کــه می تواننــد بگیرنــد محبــوب ھســتند DSLRدوربین ھــای  .بخــاطر ویــدیوھایی ب
ز دالیلـی تطبیق پذیری این دوربین ھا در نور کم و کیفیت ظبط ویدیوی خـوب نیـز برخـی دیگـر ا

ن ھـای بـا اینکـه دوربی. است که این دوربین ھا برای تولید محتوای ویـدیویی مناسـب ھسـتند
DSLR ی کمی گران ھستند در صورتی که قصد دارید به صورت جدی با فیلم برداری و عکاسـ

.بھترین گزینه پیش روی شماست DSLRبپردازید یک دوربین 

 Eos 80D EF Sدوربین دیجیتال کانن مدل 
f/3.5-5.6 IS USMمیلی متر 135-18ھمراه لنز به 

CMOS:نوع حسگر
مگاپیکسل و بیشتر20.0:محدوده دقت حسگر

Full HD:رزولوشن فیلم
برابر بزرگنمایی10تا 6:محدوده زوم
Crop Frame:قطع حسگر

تومانمیلیون 32: حدود قیمت 



 EOS 2000Dدوربین دیجیتال کانن مدل 
DC IIIمیلی متر 55-18ھمراه لنز به 

CMOS:نوع حسگر
مگاپیکسل و بیشتر20.0:محدوده دقت حسگر

Full HD:رزولوشن فیلم
برابر بزرگنمایی3تا :محدوده زوم

تومانمیلیون 12: حدود قیمت 



میکروفون خارجی

. یـز نیـاز داردبه یاد داشته باشید که یک ویدیو خوب عالوه بر کیفیت تصـویر بـه کیفیـت صـدا ن
کنید، اگر صـدای خـوبی نداشـته باشـید، راضـی نگـه ضبط 4kحتی اگر ویدیوھایی با کیفیت 

میکروفـون داخلـی دوربـین اغلـب اوقـات کیفیـت . داشتن مخاطب کـار خیلـی سـختی اسـت
بنـابرین دومـین ابـزار. خیلی کمی دارد و نمی تواند به خوبی صداھای محیطی را حـذف کنـد

.مھمی که برای تولید محتوای ویدیویی نیاز دارید میکروفون است

BY-M1میکروفن یقه ای بویا کد 

کندانسر الکترونیکی, اییقه  :میکروفننوع 
میلی متری3.5جک , باتری  :انرژیمنبع 

میلی متری3.5جک  :اتصالدرگاه ھای 
نرم کنندگی صدافیلتر 

هزار تومان350: حدود قیمت 



پالسSmartLavمیکروفون یقه ای رود مدل 

TRRSمیکروفون یقه ای با اتصال 
و برخی دستگاه ھای اندرویدiOSسازگار با دستگاه ھای 

کپسول خازنی تمام جھتی

تومانمیلیون 2: حدود قیمت 

Rode Wireless GO IIمیکروفن بی سیم 

فرستنده2ھمراه نفره به مناسب برای ضبط صدای دو 
میلی متری3.5جک با دارای میکروفن داخلی با امکان اتصال 

متر200دارای برد آسان با نصب 

میلیون تومان8: حدود قیمت 
میلیون تومان6:  نسخه قبلی با یک فرستنده حدود قیمت 



سه پایه-3
ده مـی کنیـد   سه پایه ها معموال قیمت کمتري نسبت به گیمبال ها دارند و بسته به وزن دوربینـی کـه اسـتفا   

تر تهیه کنید کـه  توصیه می شود یک سه پایه مقاوم و قابل اعتماد. می توانند عملکرد خیلی خوبی داشته باشند
.طول عمر بیشتري داشته باشد و بتواند سالمت تجهیزات شما را تامین نماید

D909DSLRسه پایه دوربین یونیمات مدل 

هزار تومان80کمتر از : حدود قیمت 

KP-2264سه پایه عکاسی جیماری مدل 

میلیون تومان1کمتر از : حدود قیمت 



Q666-carbonسه پایه دوربین زومی مدل 
فیبر کربن:جنس

کیلوگرم12تا 7:گستره بیشینه تحمل وزن
پنج عدد:تعداد قطعات پایه

بال ھد:نوع ھد

میلیون تومان3: حدود قیمت 



گیمبال موبایل ژیون تک 
)Zhiyun-Tech SMOOTH-X 

Smartphone Gimbal combo 
(gray

میلیون تومان1/5:  حدود قیمت 

ست شما ھرچقدر ھم تالش کنید دوربین خودتان را بدون حرکت نگه دارید، ضبط ویدیو روی د
ن شـما را گیمبال یک لرزشگیر تخصصی است که با موتور و وزنه دوربی. لرزش تصویر می شود

تولیدکنندگان این وسیله برای. ثابت نگه می دارد و کمک می کند یک ویدیوی با کیفیت بگیرید
ردی محتوای ویدیویی کـه از دوربین ھـای سـبکی ماننـد گـوپرو اسـتفاده می کننـد کـامال کـارب

.است

 DJIگیمبال موبایل دی جی آی 
Osmo Mobile 3 Smartphone 

Gimbal Combo Kit

میلیون تومان2/5:  حدود قیمت 



نور-4

. سـت در صورتی که در محیط هاي داخلی و کم نور عکاسی می کنید داشتن تجهیزات نورپردازي ضـروري ا 
ازي حتی در مکان هایی که نور محیطی خیلی خوبی دارند هم فیلمبرداري مـی کنیـد، تجهیـزات نـورپرد    

ـ  . می توانند احساس محیط را تغییر دهند و به خوبی محیط را براي شما نورپردازي کننـد  واع در ادامـه ان
.نورهایی که می توانید براي تولید محتواي ویدیویی استفاده کنید را مرور می کنیم

:یه طور کلی  نور مورد نیاز را می توان با استفاده از یک و یا ترکیبی از موارد زیر تامین کرد 

سافت باکس•
رینگ الیت•
چتر نور •
LEDصفحات •

سیار سـاده تـر و   پیشنهاد ما استفاده از نور طبیعی است اما براي محیط هاي سربسته استفاده از رینگ الیت ب
.اثربخش تر است ضمن آنکه معموال کنترل بهتري را خواهید داشت 



FE-480 IIIرینگ الیت مدل 

میلیون تومان3/5:  حدود قیمت 

HQ-450رینگ الیت مدل 

میلیون تومان2/5:  حدود قیمت 



رایانه-5

داشت؛ البتـه  خواهید) لب تاپ و یا سیستم دسکتاپ ( براي انجام کار حرفه اي شما نیاز به یک رایانه مطمئنا 

ی هوشمند و شاید براي شروع بتوان با برنامه هایی که کمی جلوتر معرفی خواهم کرد با استفاده از یک گوش

فاده از یـک  یا تبلت بتوان کار را انجام داد اما پس از مدتی نیاز بیشتري احساس می کنید ضمن آن که اسـت 

.سیستم مناسب سرعت و تنوع و در نتیجه کیفیت کار شما را شدیداً ارتقاع خواهد داد

د خودشـان  بگذارید رازي را به شما بگویم اکثر مدرسانی که آموزش تدوین با برنامه هاي موبایل را می دهن

.پریمیر و فتوشاپ ساخته اند : همان آموزش ها را با برنامه هایی مانند



!لب تاپ بخرم یا دسکتاپ؟

ر پورتابل بودن این مسئله تا حد زیادي بستگی به کاربرد شما دارد اما دوستانه پیشنهاد می کنم اگ

ار بیشتر براي شما اهمیتی ندارد و یک مکان ثابت دارید و یا در خانه یا محل ک) قابل حمل بودن ( 

دوام فعالیت دارید قطعاً توصیه می کنم از رایانه هاي رومیزي استفاده کنید چـون هـم قـدرت و   

.باالتري دارند و هم هزینه و امکان ارتقاع مناسب تري نسبت به لب تاپ ها دارند 

!!شاید بگویید لب تاپ هاي صنعتی و بسیار قوي این روزها به بازار آمده

ر و کیفیـت  بله درست است اما در مقایسه با سیستم هاي خانگی با مشخصات یکسان قیمـت بـاالت  

سار محبوب کمتري دارند مخصوصاً براي کار هاي طوالنی مدت و گرافیکی سیستم هاي رومیزي بی

.تر و کارامدتر می باشند



لب تاپ

لنوواینچی 15.6لپ تاپ 
- ThinkPad E15مدل  BF - NB

اینچ15.6:اندازه صفحھ نمایش
Core i5:سری پردازنده
گیگابایت RAM:16ظرفیت حافظھ 

RAM:DDR4نوع حافظھ 
AMD:سازنده پردازنده گرافیکی

Full HD| 1920 x1080:دقت صفحھ نمایش
کاربری عمومی:طبقھ بندی

تومانمیلیون 24: حدود قیمت 



اینچی دل 15.6لپ تاپ 
- Vostro 3500مدل  FB

اینچ15.6:اندازه صفحھ نمایش
Core i5:سری پردازنده
گیگابایت RAM:16ظرفیت حافظھ 

RAM:DDR4نوع حافظھ 
NVIDIA:سازنده پردازنده گرافیکی

HD|1366x768:دقت صفحھ نمایش
کاربری مالتی مدیا ، کاربری عمومی ، باریک و سبک:طبقھ بندی

تومانمیلیون 25: حدود قیمت 



ایسوساینچی 15.6لپ تاپ 
ROG Strixمدل  G15 G513QE-HN045

اینچ15.6:اندازه صفحھ نمایش
Ryzen:سری پردازنده 7
گیگابایت RAM:16ظرفیت حافظھ 

RAM:DDR4نوع حافظھ 
NVIDIA:سازنده پردازنده گرافیکی

Full HD| 1920 x1080:دقت صفحھ نمایش
مخصوص بازی ، کاربری مالتی مدیا ، کاربری عمومی:طبقھ بندی

تومانمیلیون 45: حدود قیمت 



اینچی دل 15.6لپ تاپ 
Alienwareمدل  M15 R3 GAMING - CTO – K

اینچ15.6:اندازه صفحھ نمایش
Core i7:سری پردازنده
گیگابایت RAM:32ظرفیت حافظھ 

RAM:DDR4نوع حافظھ 
NVIDIA:سازنده پردازنده گرافیکی

Full HD| 1920 x1080:دقت صفحھ نمایش
مخصوص بازی ، کاربری مالتی مدیا ، کاربری عمومی:طبقھ بندی

تومانمیلیون 105: حدود قیمت 



کیس هاي اسمبل شده

i5-9400Fپردازنده 
B360مادربرد 

DDR4گیگابایت رم  16
GT1030کارت گرافیک 

1TB HDD + 256GB SSD

تومانمیلیون 19: حدود شروع قیمت از  



Core i5-11400پردازنده 
4.3GHz/ رشتھ 12/ ھستھ 6

B560مادربرد 
DDR4رم گیگابایت 6

GTX1030گرافیکی پردازنده 
1TB HDD + 256GB SSD

تومانمیلیون 25: حدود شروع قیمت از  



Core i9-11900Kپردازنده 
Z590مادربرد 

DDR4گیگابایت رم  32
GTX1050Tiگرافیک کارت 

2TB HDD + 512GB SSD

تومانمیلیون 57: حدود شروع قیمت از  



تبلت-5

برخورداري از به نظر من تبلت ها به تسبت گوشی هاي هوشمند گزینه هاي مناسب تري هستند چرا که به دلیل

تفاده کرد کـه  نمایشگر هاي بزرگتر حس کاربري بهتري را منتقل مینمایند و اگر از یک قلم نوري هم بتوان اس

.بسیار کار تولید محتوا را لذت بخش تر خواهد نمود

ي از برنامه هاي تولید البته پیشنهاد می کنم از تبلت هایی با سیستم عامل اندروید استفاده کنید چرا که بسیار

د کـه در  محتوا براي سیستم عامل هاي غیر اندرویدي پولی بوده و شما را مجبور به خریدهاي دالري می نمای

ـ  ی بسـیار  بیشتر مواقع کارایی الزم را از دست می دهید و در کل سیستم عامل اندروید براي کاربران ایران

.تجربه کاربري بهتري را ایجاد خواهد نمود 



Galaxy TAB S6 Liteتبلت سامسونگ مدل 

گیگابایتچھار :رممقدار 
گیگابایت64:حافظھ داخلی

2G،3G،4G:شبکھ ھای ارتباطی
صدامیلی متری 3.5جک :رابط ھا

اینچ13تا 10بین :بازه ی اندازه صفحھ نمایش
یک سیم کارت-دارد :پشتیبانی از سیم کارتقابلیت 

تومانمیلیون 12: حدود قیمت 



سامسونگتبلت 
Galaxy Tab S7 FE LTE SM-T735مدل 

چھار گیگابایت:مقدار رم
گیگابایت64:حافظھ داخلی

2G،3G،4G:ھای ارتباطیشبکھ 
صدامیلی متری 3.5جک :رابط ھا

اینچ13تا 10بین :بازه ی اندازه صفحھ نمایش
کارتیک سیم -دارد :قابلیت پشتیبانی از سیم کارت

تومانمیلیون 15: حدود قیمت 



ا سعی شد قطعا این موارد تمام و یا تنها تجهیزات مورد نیاز نیست و تنه

حصوالت اصلی ترین و کارآمد ترین تجهیزات از بین تجهیزات و تنوع م

.معرفی گردد و امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشد

معتقدم براي شروع کار هیچ نیازي به تهیه تمام این موارد نیست و من

ستقیم و یا مبلغی که براي تهیه تجهیزات سرمایه گذاري می کنید باید م

مکاناتی که غیر مستقیم از تولید محتوا تامین شود و مهم آن است که با ا

.دارید تالش کنید باال ترین کیفیت را به دست آورید 
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